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1. E modeli, Bybee tarafından geliştirilen ve yapılan-
dırmacı öğrenme adımlarının ders etkinliklerinde 
uygulandığı bir öğretim yaklaşımıdır. 5E modeli 
”Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme ve De-
ğerlendirme” aşamalarından oluşur. Dersin konusu 
ile ilgili dikkat çekme hedeften haberdar etme, ön 
bilgileri hatırlatma gibi çalışmalara girme aşama-
sında yer verilir. Öğrencilerin hipotezler ürettiği, 
bunları arkadaşlarıyla tartıştıkları, deney, gezi ve 
gözlem gibi faaliyetleri yürüttükleri aşama keşfet-
medir. Ulaşılan verilerin yorumlandığı ve öğret-
men rehberliğinde genellemelere ulaşılan aşama 
açıklamadır. Ulaşılan bu genellemelerin yaşama 
aktarıldığı aşama derinleştirmedir. Değerlendirme 
aşamasında ise öğrenme süreci ve oluşan ürün-
ler hakkında yargıya varılır. Bu doğrultuda “öğrenci 
gruplarının kendi içlerinde tartışmaları” keşfetme 
aşaması kapsamındadır.

c

2. Öğrenme halkası (öğrenme döngüsü), Karlpus 
tarafından geliştirilen ve yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımına uygun olarak yürütülen bir öğretim 
yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, kavram inceleme (keş-
fetme), kavram tanıtımı ve kavramı uygulama ol-
mak üzere üç aşamadan oluşur. Öğrenme halkası-
nın aşamalarını kısaca açıklayacak olursak:

1) Kavram inceleme ya da kavram keşfetme 

Öğrenciler materyallerle etkileşime girerek zihnin-
de soru işaretleri oluşturur, derse hazır hale gelir ve 
somut yaşantılar kazanır. Bu aşamada çocuk ken-
disi keşfeder, yani öğretmen bilgilendirme yapmaz.

2) Kavram tanıtımı / Terim tanıtımı

Öğrencilere yeni bilginin tanımı verilir. Öğrenciler 
öğretmen rehberliğinde kendi bilgilerini organize 
eder.

3) Kavram uygulama

Öğrenciler öğrendiklerini yeni ve farklı durumlara 
uygular.

Bu doğrultuda seçenekler incelendiğinde D se-
çeneğindeki ifadenin hatalı olduğu görülmektedir. 
Çünkü bu yaklaşımda bilgilere öğrencilerin ulaş-
ması beklenir.

d

3. Seminer tekniği, öğrencilerin, öğretmenlerin göze-
timi altında, özgürce ve isterlerse bireysel olarak 
çalışmaları için yürütülen tartışma tekniğidir. Semi-
ner tekniğinde önce konu belirlenir, bu konu üzerin-
de sunuma yönelik araştırma yapılır  ve araştırılan 
bilgiler sunulur.

e

4. Öğrencinin kendi öğrenme sorumluluklarını alması, 
kendi öğrenme stratejilerini fark etmesi, düşünmeyi 
düşünmesi ”metabilişsel düşünmedir.” Öğrencinin 
çıkarımlar yapması, tahmin etmesi, olasılıklar ge-
liştirmesi, soyut düşünmesi, ilişkilendirmesi ve ana-
liz yapması ”Analitik düşünme” ile ilgilidir.

c

 

5. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate 
alma onların ön bilgilerini hazır hâle getirme ile 
doğrudan ilgilidir. Bilinenden bilinmeyene ilkesine 
göre çocuklara önce bildikleri sonra bilmedikleri 
öğretilir. Öğrenciler bir konu hakkında bilgiye sahip 
değilse önce ön bilgi kazandırılır.

e
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6. Güdülenme, öğrenmeye ilgi, merak ve istek duy-
madır. Bu yönüyle öğretmenler derse karşı öğrenci-
lerde istek uyandırmalıdır. Öğrencilere sorumluluk 
verme hatta onlarla birlikte sorumluluğu paylaşma 
öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgi, merak ve istek 
derecesini artıracaktır. Öğrencileri günlük yaşamla 
ilişkilendirme, pekiştireç kullanma ve onları yürek-
lendirme de güdülenmeyi artırır.

a

7. Yöntem, teknik, strateji ve model seçerken etkili 
unsurlar şunlardır: Öğretmen özellikleri, hedefler, 
öğrenci gelişim özellikleri, konunun özellikleri ve 
benimsenen felsefe. Araç ve gereçler her ne kadar 
öğrenme sürecinde eğitim etkinlikleri üzerinde etkili 
olsa da yöntem ya da teknik seçimini belirlemez. 
Araç ve gereçler istenen sonuca ulaşmada yardım-
cı elemanlardır. Bundan dolayı yönteim ve teknikler 
araç gereçlere göre değil, araç gereçler belirlenen 
yöntem ve tekniklere göre seçilmelidir.

b

8. Drama, iş birlikçi (kubaşık) öğrenme, akran öğreti-
mi, rol yapma, yapılandırmacılık, aktif öğretim gibi 
çağdaş etkinliklerin uygulandıkları sınıflarda liderlik 
paylaşılır. Ancak gösterim (demonstrasyon) gele-
neksel bir öğretim yöntemi olduğu için çocuklarda 
rekabet ve liderlik duygusunu daha çok geliştirir.

e

9. Radikal yapılandırmacılık öğrencinin kendi doğa-
sında ve sosyal ortamında özgürce bilgiyi yapılan-
dırması gerektiği anlayışını savunur ve çocuğun 
formal kurumlarda sınırlandırıldığını söyler. Bilişsel 
yapılandırmacılığa göre ise birey kendi yaşantıları 
ile öğrenir. Bilişsel yoluyla ilişkilendirdiğini ve örgüt-
lediğini savunur. Sosyal yapılandırmacılığa göre 
ise birey bilgiyi öğrenirken yakın çevre desteği alır.

d

10. Anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi ve bilginin 
öznel şekilde yapılandırılması için öğrencilerin öğ-
renme süreçlerine bilişsel açıdan aktif olarak katıl-
dığı yaşantılar düzenlenmelidir. Bu yönüyle konu-
lar öğrenci sorunları dikkate alınarak hazırlanmalı, 
öğrenci öğretmenle birlikte çalışmalı, çeşitli öğretim 
yöntemleriyle öğretim zenginleştirilmeli, konular 
uygulamalı olmalıdır. Öğretmen merkezli sınavların 
uygulandığı sınıflarda anlamlı öğrenme ve bilginin 
öznel şekilde yapılandırılması süreçleri tam olarak 
işlemez.

c

11. Sorun temelli öğrenme yaklaşımının benimsen-
diği öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin yaşamsal 
sorunları analiz etmeleri ve yaratıcı öneriler ge-
liştirmeleri beklenir. Bu doğrultuda A, B, C ve E 
seçeneklerinde yer alan ifadelerin doğru olduğu 
söylenebilir. Ancak öğrencilerin hazır senaryolar 
üzerinden belirli çıkış noktalarına yönlendirilmeleri 
onların yaratıcılığını olumsuz yönde etkiler.

d
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12. Bilimsel düşünme becerileri öğrencilerin araştırma 
ve inceleme yoluyla öğrenme kapsamında edindiği 
çalışmalardan oluşur. Bunlar: problem çözme, ne-
den - sonuç ilişkisi kurma, deney, gözlem, incele-
me, sınıflandırma, tümevarım, tümdengelim, araş-
tırmadır. Duygularını tanıma ve ifade etme bilimsel 
düşünme becerisi değildir. Bu beceri “sosyo - duy-
gusal” bir beceridir.

e

13. Toplumsal yaşamla ilgili etkinlikler bireyin topluma 
uyumunu sağlayan ve onu sosyalleştiren etkinlik-
lerdir. Toplumsal farkındalık ve duyarlılık, sorum-
luluk alma, farkındalıklara saygı, diğer insanları 
olduğu gibi kabul etme, insanlara saygı, hoşgörü, 
iş birliği vb. etkinlikler toplumsal yaşamla doğrudan 
ilgilidir. Kendi duygularını anlama ve ifade etme ise 
bireyin kendi duygusal gelişimi ile ilgilidir.

a

14. Selda Öğretmen’in dersinde uyguladığı öğretim 
tekniği konuşma halkasıdır. Farklı görüşlere say-
gı, hoşgörü, duygu ve düşünceleri anlama ve ayırt 
etme, sosyalleşme, problem durumlarına duyarlı 
olma ve empati becerisi bu yöntemle kazandırılır.

c

15. Aciliyet ve kriz durumlarına karşı çözüm önerme 
ve müdahale etme “Turuncu lastik çizmeye” uygun 
bir uygulamadır. Bu ayakkabı rengini itfaiyecilerin 
giydikleri çizmeye benzetebiliriz. Asıl amaç soruna 
hemen müdahale etmek ve sorunu önlemektir.

e

16. Kartopu öğretim tekniği giderek artan öğrenci grup-
larında yürütülen bir tartışma tekniğidir. Öğrenci 
önce bireysel çalışır, sonra çalışmasını eşleştiği 
ikinci arkadaşıyla sürdürür. Ardından dört kişilik 
gruplarda çalışmaları karşılaştırır. En son sekizerli 
gruplarda karar verilir. Kartopu öğretim tekniği iş 
birliği ve iletişim becerilerini artıran bir tekniktir.

e

17. Örnek uygulamada önce öğretmen “çiçek” yaz-
mış, sonra öğretmenin yaptığı şekilde öğrencilerin 
yazmaları istenmiştir. Bu durumu en iyi yansıtan 
öğretim yöntemi “gösterip yaptırma”dır. Gösterip 
yaptırmada davranışı önce öğretmen sonra öğren-
ci yapar.

d
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18. Öğrencilerde okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar “sözel”, 
afiş, pano, dosya, şerit, resim, karikatür vb. çalış-
malar ise “görsel” zekâyı geliştirmeye dönüktür.

b

19. Soru öncülünde bahsedilen durumda öğretmen 
çalışma yapraklarından yararlanmıştır. Çocuklar 
verilen yönergelere uygun olarak resim, boyama, 
yırtma, yapıştırma, yazı vb. çalışmalar yapabilir.

a

20. Gezi sonunda ilk iş olarak çocuklarla gezi değer-
lendirmesi yapılmalıdır. Bu sayede izlenimleri göz-
den geçirme, gezinin önemini kavrama ve yapılan 
gezi ile ilgili bir karara varma durumu sağlanmış 
olacaktır.

c

21. Beyin fırtınası, bir sorunla ilgili çok sayıda yaratıcı 
fikrin alındığı bir tartışma tekniğidir. Eleştirilme kor-
kusu, problemin iyi tanımlanamaması, sınıfın kala-
balık olması, bireysel değerlendirmenin zor olması 
açısından beyin fırtınasının uygulanmasında so-
runlar yaşanabilir. Beyin fırtınası çok fazla materyal 
gerektiren bir teknik değildir. Bu yönüyle bu durum 
bir sınırlılık olarak gösterilemez.

e

22. Sinan Öğretmen’in dersi ile ilgili planlama yapması 
zamandan tasarruf sağlar. Bu yönüyle zaman yö-
netimini dikkate aldığı söylenebilir. Ayrıca ders dışı 
faaliyetlere yer vermeyerek hem zaman yönetimi 
hem de dersin hedefine ulaşmayı engelleyecek du-
rumları ortadan kaldırmıştır. Bu yönüyle önlemsel 
yani sistem modelini işe koştuğu söylenebilir.

e

23. Etik lider; değerler ve etik bilinci oluşturan, insan-
larla iyi ilişkiler kuran, başkalarına örnek olan, de-
ğerler çerçevesinde karar veren ve inisiyatif almayı 
destekleyen liderdir.

b
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24. Yalçın Öğretmen’in tercih ettiği sınıf yönetimi mo-
deli gelişimsel modeldir. Bu model çağdaş eğitimin 
uyguladığı her sınıfta önerilmektedir. Bu modele 
göre öğrencinin bilişsel, sosyal, bedensel, kişilik 
vb. gelişim özelliklerine göre hareket edilir ve et-
kinlikler öğrenci ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrul-
tusunda yürütülür. Gelişimsel modelin uygulandığı 
sınıflarda çağdaş yönetim modelleri olan iş birlikçi 
öğrenme, aktif öğrenme ve yapılandırmacılık uygu-
lanır.

d

25. Oturma düzeni dersin amacına göre sıralı, küme, 
tek grup ve çoklu grup şeklinde olmalıdır. Arkadaş 
gruplarını bir arada oturtma ve yıl boyunca aynı 
düzeni koruma doğru olmaz. Çünkü dersin hedefi 
değiştikçe sıra düzeni ve öğrenci grupları da de-
ğişmektedir.

a

26. Sınıfta etkili bir iletişim kurmak için emir verici, teh-
dit edici, aşağılayıcı, nasihat verici, disipline edici 
bir dil kullanmak etkili sonuçlar doğurmaz. Bunun 
için etkili ifade “Söz için parmak kaldırmak birbiri-
mizi dinlemeyi sağlar.” ifadesidir.

e

27. Materyal hazırlanırken, öğrenci düzeyine uygun-
luk, eğitsel değer taşıma, öğrenci gelişim özellikle-
rine uygunluk, olumlu tutum geliştirme, etkin katılım 
sağlama, materyal kullanımını anlatan kılavuz ha-
zırlama gibi ölçütlere uygun davranılır. Ancak sınıf-
ta geleneksel öğretim araçları da kullanılabileceği 
için en son teknolojiye uygun olarak hazırlanma 
gibi bir ölçüt yoktur.

a

28. Problem çözme yazılımları, öğrencilerin bilimsel 
yöntem ve bu yöntemin kazandıracağı özelliklere 
göre düşünmelerini sağlar. Veri toplama, hipotez 
kurma, sonuç çıkarma, çözüm yollarını gösterme, 
analiz etme bu yazılımların ayırt edici özelliğidir. 
Ancak temel bilgileri tanımlama alt düzey bir beceri 
olduğu için problem çözme yöntemindeki üst düzey 
düşünmeye hizmet etmez.

e

29. Dale’e göre en kalıcı öğrenmeler bireyin kendi 
yaşantıları yoluyla edindiği yaparak ve yaşayarak 
öğrenmelerdir. Duyu organı sayısı arttıkça öğren-
menin kalıcılığı artar ve öğrenmelerimizin çoğu 
görseldir. Duyu organları arttıkça bilginin somutlaş-
ma düzeyi de artar.

Radyo, plak, şerit,
resimlerle edinilen yaşantılar

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Bütün duyu
organlarıyla

Kendi
kendine
edinilen

Gözle

Göz ve kulakla

Göz ya da kulakla

Başkalarının
yardımıyla

edinilen
Televizyonla edinilen yaşantılar

Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

Geziler yardımıyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

Doğrudan doğruya maksatlı yaşantılar

Sözel
sembollerle

edinilen
yaşantılar

Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar

Ç
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Bu doğrultuda incelendiğinde A, B, C ve E seçe-
neklerinde verilenlerin hatalı olduğu söylenebilir. 
Ancak Dale’e göre öğrenirken en çok kullanılan 
duyu görmedir.

d



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

7 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-1

30. Dale’in yaşantı konisine göre hatırlanma oranları 
şöyledir:

 ● Okuyarak (%10)

 ● Dinleyerek (%20)

 ● Görerek (%30)

 ● Dinleyerek ve görerek (%50)

 ● Söyleyerek (%80)

 ● Yaparak (%90)

d

31. Dikkat çekme aşamasında her türlü dersin ama-
cıyla ilişkili araç kullanılabilir. Hedeften haberdar 
etme aşamasında hedefler tahtaya yazılabilir ya da 
saydamla yansıtılır. Güdüleme aşamasında görsel 
zekâya dönük bir soru sorulması güdüleme de sa-
dece görsel araçların etkili olduğunu ön plana çıka-
racağı için yanlıştır. Ayrıca sorular daha çok dikkat 
çekmeye hizmet eder. Değerlendirme aşamasında 
ise kavram haritaları ve zihin haritaları kullanılabilir.

b

32. Eğitim programlarında yer alan ögelerin gerçek 
hayatla ilişkili olması ve bu ünitelerin öğrenciye 
kazandırılmasına ilişkin etkinliklerin bireyi gerçek 
hayata hazırlayıcı olması eğitim programlarının iş-
levsellik yani kullanışlılık özelliği ile ilgilidir.

c

33. Okul içi ve okul dışı yaşantılar yoluyla öğrenene 
yönelik hazırlanan öğrenme yaşantıları düzeneği, 
hedefler toplamı, eğitim etkinlikleri, özel gün ve 
haftalar, konular dizini, değerlendirme usulleri gibi 
kapsamlı tüm faaliyetleri içeren program eğitim 
programıdır.

e

34. Program tasarımları konu merkezli, birey merkezli ve 
toplum merkezli programlar olmak üzere üçe ayrılır. 
Birey merkezli programlar öğrenci gelişim özellikle-
rine göre hazırlanan etkinliklere dayalı programdır. 
Birey merkezli programlar öğrencilerin ilgi ve hazır-
bulunuşluklarını dikkate alarak hazırlanır.

c

35. Modüler yaklaşım, içeriğin bağımsız parçalar şek-
linde düzenlenmesini savunur. Bundan dolayı öğ-
renme sırası esnektir ve öğrenci özelliklerine göre 
düzenlenebilir. Ancak bağımsız parçalar arasında 
aşamalılık bulunmaz.

E
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36. Hesaplama yapma, neden - sonuç ilişkisi kurma, 
tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünme, sorun 
çözme vb. bilimsel düşünme becerileridir. Empati 
kurma ise duyuşsal alana uygun bir beceridir ve 
sosyo - duygusal gelişim alanı kapsamında ince-
lenir.

d

37. Amacına göre değerlendirme türleri, diagnostik, 
formatif ve summatiftir. Diagnostik değerlendir-
meler süreç başında bireyleri tanımak (tanılamak) 
veya tanıyıp yerleştirme yapmak amacıyla yapılır. 
Sorumuzda, adaylara mülakat yapıldıktan sonra 
beğenilen adayların arasından en iyi 2 kişi ise alı-
nacaktır (yerleştirilecektir.).

c

38. Ölçme işleminden önce, kesin olarak belli olan öl-
çütlere mutlak, ölçme işleminden sonra belirlenebi-
len ölçütlere ise bağıl ölçüt denir. Sorumuzda, mü-
lakat yapılmadan önce kesin olarak 5 ve üzerinde 
zayıf olanların tercih edileceği belirtildiği için mutlak 
ölçüte örnek olur. En çok beğenilen 2 kişinin beğe-
nilme düzeyi ancak mülakattan sonra belirlenebile-
ceği için bağıl bir ölçüt olur.

a

39. İlgi envanterleri eşit aralıklı ölçek düzeyinde ölçme 
yapabilirler. Bu ölçeklerde izafi (bağıl) sıfır bulunur. 
İzafi sıfır kullanılarak yapılan ölçme işlemleri üze-
rinde oranlı karşılaştırma (2 kat fazla) yapılamaz. 
Oranlı karşılaştırma yalnızca mutlak sıfır kullanılan 
eşit oranlı ölçek düzeyindeki işlemler üzerinde ya-
pılabilir.

c
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40. Soru sayısı azaltılırsa ölçme aracının duyarlılığı 
azalır, güvenirlik ve geçerlik düşer. Cevaplayı-
cıların son soruları boş bırakmış olması sürenin 
yetmediğini gösterir. Süre yetmediğinde cevapla-
yıcılar panik olup acele ederler, bu da hata yapma-
larına neden olur, güvenirlik ve geçerlik düşer. Soru 
sayısı ve süre azaltılınca kullanışlılık artar. Çünkü 
ölçme işlemi daha az zaman, emek, para ile ger-
çekleştirilebilir.

b

41. Yapı geçerliği çalışmalarından biri de gruplar ara-
sı ayrışmaya bakmaktır. Saldırganlık ölçeğinin 
yapı geçerliği yüksek olursa ölçülen yapıya sahip 
olanlarla (erkekler) olmayanların (kızlar) ayırt edi-
lebilmesi gerekir. Kısaca erkeklerin daha yüksek, 
kızların daha düşük puanlar almaları gerekir.

e

42. Programda bulunan kazanımlar eksiksiz ve oranın-
ca yoklandığında kapsam geçerliği yüksek çıkar. 
Sorumuzda Nimvet Öğretmen’in işleyemediği ko-
nulardan soru sorulmadığı için kapsam eksik yok-
lanmış yani kapsam geçerliği olumsuz etkilenmiştir.

a

43. Puanlama yanlılıklarını önlemek için isimler kapa-
tılmalı veya kağıtlara kod numarası verilerek puan-
lanmalıdır.

c

44. I. KR - 20 yöntemi yalnızca 1-0 şeklinde puanlanan 
testlerde kullanılır.

II. Cronbach alfa değerinin yüksek olması soruların 
homojen yani benzeşik olduğunu gösterir.

III. KR - 21 değeri asla KR - 20 değerini aşamaz. 
Bazı özel durumlarda ancak KR - 20 = KR - 21 ola-
bilir. (Tüm sorular eşit güçlükteyse)

b

45. Kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için kullanılan 
2 boyutlu görsel şemalara kavram haritası denir.

b
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46. Madde güçlük indekslerinin toplamı (Rp) bize arit-
metik ortalamayı ( )x  verir.

, , , , , , , , , ,

,

x 0 40 0 70 0 62 0 65 0 75 0 37 0 16 0 90 0 22 0 10

4 87

= + + + + + + + + +

=

c

47. Testin tamamından alınan puanlar ile maddeden 
alınan puanlar arasındaki korelasyon (ilişki) madde 
ayırt edicilik indeksidir. İndeksin 1,00’e yakın olma-
sı istenir. Çünkü indeks 1,00’e yaklaştıkça bilenle 
bilemeyen daha iyi ayrılır. Buna göre madde ayırt 
edicilik indeksi 1,00’e en yakın olan madde 2’dir.

d

48. Güçlük indeksi 1,00’e yaklaştıkça madde kolayla-
şır. 8 maddenin güçlük indeksi 0,90 olduğuna göre 
kolay bir maddedir. Yani, oluşturulacak test kolay 
maddelerden oluşacaktır. Test kolay olduğundan 
soldan çarpık bir dağılım ortaya çıkar. C’deki ifade 
hatalıdır, diğer yorumlar doğru olur.

Medyan

Sola
çarpık

A.O. Mod

c

49. Herkesin gelişimi aynı şekilde ve aynı hızda ilerle-
mez. Kişiden kişiye farklılıklar gözlenebilir. Büyük 
bir şehrin elit bir semtindeki öğrencilerle küçük bir 
şehrin bir köyündeki öğrenciler arasında gözlenen 
farklılığın nedeni de bu ilke ile açıklanabilir ki söz 
konusu durumda Esra’nın “Gelişinde bireysel fark-
lılıklar vardır.” ilkesini göz önünde bulundurmamış-
tır.

d

50. Bir toplumda belirli tarihler arasında gelişimi etki-
leyen ancak o tarihlerin öncesinde ve sonrasında 
etkilemeyen faktörler tarihsel zaman kavramına 
işaret etmektedir. Öğretmenlerin günümüzde ya-
şadıkları bu problemler geçmişte olmadığı için bu 
durum tarihsel zaman kavramı ile ilişkilendirilebilir.

D

51. Organizmadaki doğuştan var olan biyolojik po-
tansiyelin zamanla açığa çıkmasına olgunlaşma 
denmektedir. Öğrenme için olgunlaşma ön koşul-
dur. Çocuklar zihinsel olarak yaklaşık 11-12 yaş-
larında soyut kavramları öğrenebilecek olgunluğa 
ulaşabilirler. Bu yüzden dinî bilgilerin verilmesi için 
çocuğun 11 yaşına gelmesi gerekmektedir ve söz 
konusu durumdan olgunlaşma kavramınının göz 
önünde bulundurulması gerektiğini vurgu yapıl-
maktadır.

B
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52. Bireyin karşısındaki insanın davranışlarını yorum-
layarak kendisini rahatlatacak anlamlar çıkarması 
çarpıtma savunma mekanizması ile ilgilidir. Canan 
da danışmanının davranışlarını kendisini rahatlata-
cak şekilde yorumlamıştır.

D

53. Erikson’a göre çocuklar 3-6 yaşları arasında giri-
şimciliğe karşı suçluluk karmaşası yaşarlar. Bu 
dönemin en önemli özelliği çocukların meraklı ve 
keşfetmeye açık olmasıdır. Bu yüzden çok fazla 
soru sorarlar. Anne babalar bu yaşlardaki çocukla-
rın sorularını seviyelerine uygun bir şekilde, doğru 
ve tatmin edici bir şekilde cevaplamalıdırlar.

E

54. Piaget’ye göre çocukların özel bir durumdan yola 
çıkarak başka özel bir durumla ilgili yanlış bir çı-
karımda bulunmasına özelden özele akıl yürütme 
denir. Ada da pasta alınması ile doğum günü ara-
sında bir ilişki kurmuştur. Bu durum özelden özele 
akıl yürütme örneğidir.

D

55. E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü tek sözcük 
döneminde çocuk bir kelimeye birden fazla anlam 
yükler. Bu, çocuğun kelimeleri anlamlarını bilerek 
kullandığının göstergesidir. Yani çocuk bu dönem-
de ana diline özgü sözcükler kullanır.

E

56. Ergenlik dönemine yaşıtlarına göre erken giren 
kızlar daha içe dönük ve utangaç olurlar. Çünkü 
kızların görünümü artık kadınsı bir hâl aldığı için 
yetişkin gibi davranması beklenir. Sosyal bir bas-
kı altında olan kızlar ergenliğe erken girdiklerinde 
daha utangaç olurlar.

C

57. Piaget’ye göre bireyler  sürekli çevreye uyum sağ-
lamaya çalışırlar. Uyum sağlama özümleme ya da 
uyumsama şeklinde olabilir. Birey bir uyarıcı ile 
karşılaşınca önce özümleme yapmaya çalışır. Yani 
uyarıcıyı zihnindeki şemalarla açıklamaya çalışır. 
Eğer zihnindeki şemalardan biriyle açıklarsa özüm-
leme yapar ve uyum sağlama sürecini tamamlar. 
Eğer yeni durumu zihinindeki herhangi bir şema 
ile açıklayamazsa bu durumda dengesizlik yaşar. 
Dengesizlikten kurtulmak için ya yeni şema oluş-
turarak ya da var olan şemada niteliksel değişimler 
yaparak (Buna uyumsama denir.) uyum sağlama 
sürecini tamamlar ve tekrar dengeye ulaşır. Sevim 
Hanım da kocasının son zamanlarındaki davra-
nışlarını zihnindeki şemalarla açıklamaya çalışmış 
(Yani özümleme yapmaya çalışmış.) ancak açık-
layamamıştır. Bu yüzden dengesizlik yaşamıştır. 
Bu durumdan kurtulmak için kocasını takip etmiş 
ve kocasının gerçek yüzünü görmüştür. Bunun 
üzerine de kocası hakkındaki düşüncelerini değiş-
tirmiştir. Yani zihnindeki şemada ciddi değişiklikler 
yapmıştır. Bu da uyumsama örneğidir.

C
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58. İnsanlar bir insana ya da gruba ait olmak ister. Sev-
mek, sevilmek ait olma ihtiyacı ile ilgilidir. Fehmi de 
İstanbul’a gelince yalnız kalmış bu yalnızlıktan kur-
tulmak için Yozgatlılar derneğine gitmiş ve böylece 
ait olma ihtiyacını karşılamıştır.

B

59. Rogers’ın benlik kuramına göre bireyin kendini al-
gılayışı benlik, olmak istediği durum ise ideal ben-
liktir. Buse de fakir olduğu hâlde zengin görünmeye 
çalışmaktadır. Bu ise olduğunun ve olmak istedi-
ğinin farklı olduğunu gösterir. Yani benlik ve ideal 
benlik tutarsızlığına örnek oluşturur.

D

60. Vygotsky’e göre bireyin bir problemi çözmeyi öğ-
renirken çevresinden aldığı destekler yapı iskelesi 
(ya da iskele kurma) olarak tanımlanır. Bireye yapı-
lan yardımlar bir binanın iskelesi gibi onun gelişme-
sini sağlar. Daha sonra nasıl ki bina bitince iskele 
kaldırılıyorsa birey de bir süre sonra o problemi 
yardım almadan çözmeye başlar.  Hakan da ma-
ket ev yaparken önce videolardan yardım alarak 
yaparken bir süre sonra yardım almadan yapmaya 
başlamıştır. Videodan aldığı yardımlar yapı iskele-
sine örnek olarak verilebilir.

B

61. Bir işin basamaklarının anlatıldığı yani “Nasıl?” so-
rusuna cevap veren bilgilere işlemsel bilgi denir. 
Hakan da videolardan maket evlerin nasıl yapılaca-
ğını öğrenmiştir. Bu durum işlemsel bilgiye örnektir.

B

62. Öğrenilecek bir kavram ne kadar çok başka kav-
ramla ilişkili olursa yani ne kadar çok kavramı çağ-
rıştırırsa öğrenilmesi o kadar kolay olur. Buna an-
lamsal çağrışım denir.  Mahir Bey, de conservative 
kelimesini öğretirken conserve ve konserve kelime-
leri ile ilişki kurarak anlatmıştır.

C 

63. Bireyin yapmak istemediği bir davranışı yaptırmak 
için yapmak istediği bir davranışı pekiştireç olarak 
kullanmak premack ilkesidir. Emre Bey de çocukla-
rın yapmak istemedikleri basit çizimleri yaptırmak 
için yapmak istedikleri konuları pekiştireç olarak 
kullanmıştır.

C
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64. Thorndike’a göre davranışlar sonuçlarından etki-
lenirler. Eğer bir davranış sonucunda hoşa giden 
bir durum oluşursa organizma o davranışa devam 
eder. Yoksa devam etmez. Thorndike bu durumu 
etki yasası olarak açıklar. Gülşen de trenle yaptığı 
yolculuk sonucunda çok memnun kalmış ve o dav-
ranışa devam etmiş. Yani davranış sonucundan 
etkilenmiştir.

A

65. Bireyin geçmiş yaşantılarının, yani hatıralarının de-
polandığı bellek türü anısal bellektir. Şiirdeki şahıs 
da sevgilisiyle tanıştığı günü yani anılarını şiirde 
dile getirmiştir.

D 

66. Bandura’ya göre bireyler kendilerine benzeyen ki-
şileri daha çok model alma eğiliminde olurlar. Rek-
lamlarda da yapımcılar oyuncuların model alınma-
sını isterler. Bu yüzden reklamlardaki karakterlerin 
izleyenlere benzer insanlar olması için uğraşırlar.

B

67. Öz yeterlilik algısı yüksek insanların kendilerine 
güvenleri yüksektir. Başlayacakları görevleri ba-
şarabileceklerine inanırlar. Bir zorlukla karşılaştık-
larında hemen pes etmezler. Denemelere devam 
ederler. Buna göre Cahit’in üniversite sınavını ka-
zanamayınca sanayide çalışmaya başlaması öz 
yeterlilik inancının düşük olduğunu gösterir. Çünkü 
eğer öz yeterlilik inancı yüksek olsaydı hemen pes 
etmez çabalamaya devam ederdi.

D

68. Pavlov’un ortaya attığı tepkisel koşullanma kura-
mına göre organizmanın başlangıçta herhangi bir 
tepki vermediği nötr bir uyarıcı daha sonra doğuş-
tan tepki verdiği bir uyarıcı (koşulsuz) ile eşleşerek 
tepki üretir ve o nötr uyarıcı koşullu uyarıcı haline 
gelir. Organizmanın koşulsuz uyarıcıya verdiği ko-
şulsuz tepki koşullu uyarıcıya da verilir ve buna 
koşullu tepki denir. Soba başlangıçta nötr uyarıcı-
dır. Gökçe’nin sobaya dokununca hissettiği acı ise 
koşulsuz uyarıcıdır. Bu acı karşısında elini çekmesi 
ve ağlaması ise koşulsuz tepkidir (ki öğrenilmemiş 
refleksif bir tepkidir). Daha sonra soba ile acı eş-
leşmiş ve Gökçe’nin sobayı görünce ağlaması ise 
koşullu tepkidir. Bu açıklamalara göre C seçene-
ğindeki ifade yanlıştır.

C



is
e

m
 y

a
y

ın
c

ıl
ık

KPSS/EB

14 Diğer sayfaya geçiniz.

DENEME ÇÖZÜM-1

69. İnsanlar genellikle bir sürecin ön kısımlarıyla son 
kısımlarını daha iyi hatırlama eğiliminde olurlar. Ön 
kısımları daha iyi hatırlamalarına öncelik etkisi, son 
kısımları daha iyi hatırlamalarına ise sonralık etkisi 
denir. Gösterideki komik hikâyelerin daha çok akıl-
da kalması bununla ilgilidir.

A

70. Organizmanın bir davranışından sonra ortama iste-
mediği bir uyarıcının girmesi ya da sevdiği bir uya-
rıcının çıkması sonucu o davranışı daha az yapma-
sına ceza denir. Samet de doktor tavsiyesi olmadan 
ilaç kullanmış ve ortama istemediği uyarıcılar olan 
yan etkiler girmiş ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç 
kullanma davranışında azalma olmuştur. Bu soru-
nun doğru cevabı cezadır. Bu soruda ilk elenmesi 
gereken seçenek ise olumsuz pekiştirmedir. Çünkü 
pekiştirme olması için davranışın sıklığında azalma 
değil artma olması gerekir. Bu yüzden eğer bir so-
ruda davranışın azalması soruluyorsa pekiştirme 
olan seçenekler hemen elenmelidir.

B

71. Öğrencilerden toplanan bilgiler bilgiler izinleri ol-
madan başka biriyle paylaşılmamalıdır. Ancak soru 
kökünde öğrencilerin öğretmenleriyle yaşadıkları 
önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Bu durum-
da yapılması en uygun davranış, öğrencilerin isim-
leri gizli tutularak durumun okul müdürüyle payla-
şılmasıdır. Bu sayede gizlilik ilkesi ihlal edilmeden 
öğrencilerin sorunları çözülmeye çalışılacaktır.

e

72. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı, gelişimsel 
rehberlik yaklaşımının uygulamaya dönük yönüdür. 
2006 yılında hazırlanan programla, öğrencilerin 
ihtiyaçları temele alınmış ve ülke genelinde ortak 
bir program oluşturulmuştur. Kapsamlı gelişimsel 
rehberlik programı, psikolojik danışmanların gö-
revlerinden çok sınıf rehber öğretmenlerinin ça-
lışmalarını temele almıştır. Bu nedenle hizmetler 
öğretmen odaklı sunulur. Rehberlik hizmetlerinin 
uzman odaklı sunulduğu bilgisi kapsamlı gelişimsel 
rehberlik programının bir özelliği değildir.

d
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73. Okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında birçok 
çalışma ve etkinlik yapılır. Yapılan rehberlik çalış-
maların amacına ulaşamamasının yanında bazı 
durumlarda olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. 
Bu nedenle sunulan bütün rehberlik hizmetlerinin 
sonuçları takip edilmelidir. Bu amaçla yapılan ça-
lışmalar yani rehberlik hizmetlerinin sonuçlarının 
incelenmesi izleme ve değerlendirme hizmeti ola-
rak adlandırılır.

b

74. İnsanlar birçok durumda yaşadıklarını paylaşmak-
tan çekinirler. Bu durumun nedenleri, sorunlarının 
özel olduğunu düşünmeleri, utanmaları, karşıların-
daki kişinin kendilerini anlamayacaklarını düşün-
meleri gibi duygu ve düşüncelerdir. Bu durumlarda 
öğretmenler veya danışmanlar varsa karşısında-
kiyle benzer yaşantılarını paylaşmaları, karşımız-
dakinin rahatlamasına ve sorunlarını daha kolay 
paylaşmasına katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerin 
veya danışmanların varsa benzer yaşantılarını 
paylaşmaları kendini açma olarak adlandırılır.

e

75. Öğrencilerin kendi özelliklerine uygun okul, ders 
gibi seçimler yapması ve seçimlerinde başarılı ol-
malarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar 
eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilir. Ancak 
seçenekler içinde verilen, dengeli beslenme alış-
kanlıkları ile ilgili yapılacak çalışmalar doğrudan 
okul ve başarıyla ilgili olmadığından eğitsel rehber-
lik olarak değerlendirilemez. Bireylere yönelik yapı-
lacak sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarıyla 
ilgili çalışmalar kişisel sosyal rehberlik kapsamında 
yer alır. 

e

76. İsaacson tarafından oluşturulan mesleki gelişim 
süreci beş döneme ayrılır. Bu dönemler, meslek-
lerin farkına varıldığı uyanış dönemi, mesleklerin 
araştırıldığı, mesleklerin ortak ve farklı yönlerinin 
kavrandığı araştırma dönemi, mesleğin seçildiği 
karar verme dönemi, hazırlık dönemi ve işe yerleş-
me dönemidir. Soru kökünde,  mesleklerin ortak ve 
farklı yönlerinin hangi dönemde kavrandığı sorul-
muştur. Bu dönem 11 -14 yaşları kapsayan araştır-
ma ve keşif dönemidir.

c
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77. Mesleki kişilik kuramları arasında yer alan 
Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre bireyler kişilik 
özellikleri bakımdan gruplandırılabilir. Bireyler mes-
lek seçerken kişilik özelliklerine uygun meslek seç-
melidirler. Meslek seçiminde anne baba tutumları-
nın belirleyici olduğunu ileri süren kuram Roe’nun 
İhtiyaç Kuramı’dır.

d

78. İnsan sürekli bir gelişim ve değişim hâlindedir. 
Mesleki tercihlerinden yaşadığı sorunlara kadar 
birçok özelliği yönünden değişiklik gösterebilir. 
Bu nedenle birey hakkında bir dönem elde edilen 
bilgilerin sürekli kullanılması doğru olmaz. Bireyi 
tanıma hizmetlerinin sürekli sunulmasının temel 
gerekçesi, bireylerin sürekli bir değişim ve gelişim 
hâlinde olmalarıdır.

c

79. Gözlem, bir bireyin davranışlarının beli bir ortamda 
amaçlı olarak takip edilmesidir. Gözlem kolay ve 
kullanışlı olması bakımdan oldukça yaygın kullanı-
lan bir bireyi tanıma tekniğidir. Gözlemin dezavan-
tajları öznel olması ve gözleme uzun süre ayırmak 
gerektiğidir. Bu nedenle kısa sürede birey hakkında 
yeterli bir bilgi verdiği ifadesi doğru değildir. Bu ifa-
de gözlemin olumlu özellikleri arasında yer almaz. 

a

80. Okul rehberlik servisleri hiçbir şekilde tanı koymaz-
lar. Bir öğrencinin tanılanması rehberlik ve araştır-
ma merkezleri veya hastaneler tarafından yapılır. 
Bu noktada okul rehber öğretmenlerinin görevi, öğ-
rencileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir. 
Bu nedenle B seçeneğinde verilen “Özel eğitim hiz-
metlerinden faydalanacak öğrencileri tanılamak” 
okul rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer 
almaz.

b


